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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 48

Година LIII

11 - 17 декември 2014 г.

Магазин "Захир"

На 20 декември - Коледен благотворителен базар

"Доброто е навсякъде около нас"
ɪɚɞɢɰɢɨɧɧɢɹɬ Ʉɨɥɟɞɟɧ
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɟɧ ɛɚɡɚɪ
ɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚɳɟɩɪɟɦɢɧɟ
ɩɨɞɦɨɬɨɬɨȾɨɛɪɨɬɨɟɧɚɜɫɹɤɴɞɟ ɨɤɨɥɨ ɧɚɫ Ɂɚ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɫɴɫ ɫɜɨɢ ɫɭɜɟɧɢɪɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ɫɚ ɩɨɤɚɧɟɧɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ

Т

ɢ ɮɢɪɦɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ
ɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɋɴɛɪɚɧɢɬɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɚ
ɜ ɩɨɞɤɪɟɩɚ ɧɚ ɞɟɰɚɬɚ ɫɴɫ
ɫɩɟɰɢɚɥɧɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɢɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɡɚɨɛɨɝɚɬɹɜɚɧɟɫ
ɭɪɟɞɢɢɦɚɬɟɪɢɚɥɢɧɚɡɚɥɚɬɚ
ɡɚɪɚɛɨɬɚɫɞɟɰɚɫɦɧɨɠɟɫɬɜɨ

ɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚɳɚ
ɜɈȾɁɉɨɥɟɬɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɇɚɛɥɢɠɚɜɚ Ʉɨɥɟɞɚ ɢɡɩɴɥɧɟɧɚ ɫ ɦɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɧɚ ɢ
ɧɚɞɟɠɞɚɇɟɤɚɫɞɚɪɢɬɟɥɫɤɢɹ
ɫɢɠɟɫɬɞɚɫɴɭɦɟɟɦɞɚɡɚɩɚɡɢɦ ɦɚɝɢɹɬɚ ɧɚ Ʉɨɥɟɞɧɚɬɚ
ɧɨɳɢɞɚɢɦɞɚɪɢɦɪɚɞɨɫɬɢ

Цена 0.60 лв.

ɭɫɦɢɜɤɢɩɪɢɡɨɜɚɜɚɬɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɬɟɨɬɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɇɚɱɚɥɨɬɨɧɚɄɨɥɟɞɧɢɹɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɟɧɛɚɡɚɪɟɨɬ
ɱɚɫɚ ɧɚ  ɞɟɤɟɦɜɪɢ  ɝ
ɫɴɛɨɬɚ  ɜ ɩɚɪɤ ɏɪɢɫɬɨ ȻɨɬɟɜɁɚɩɨɜɹɞɚɣɬɟ
“

пожелава на своите клиенти
весела Коледа и щастлива
Нова година!
Най-добрите подаръци за
празниците са при нас!
И още - сувенири и красиви цветя!
Магазин "Захир" - на ул. "Трансмариска"
близо до Община Тутракан!

Заповядайте в магазин "Захир"!

ТГ”

Танцово училище "Тутракан" На 17 декември е финалът на
посрещна Дядо Коледа "Чудесата", №1 е крепостта
"Трансмариска" - гласувайте за нея!
Н

ɚɞɟɤɟɦɜɪɢɟɮɢɧɚɥɴɬɧɚɑɭɞɟɫɚɬɚ
ʋɟɤɪɟɩɨɫɬɬɚɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚɝɥɚɫɭɜɚɣɬɟɡɚɧɟɹ
ɇɚɞɩɪɟɜɚɪɚɬɚ ɡɚ ɬɨɩ  ɧɚ
ɑɭɞɟɫɚɬɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɬɟɱɟ ɫ
ɩɴɥɧɚ ɫɢɥɚ ɏɢɥɹɞɢ ɛɴɥɝɚɪɢ
ɫɟ ɜɤɥɸɱɢɯɚ ɜ ɤɚɦɩɚɧɢɹɬɚ ɧɚ
ɜ ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɢ ɝɥɚɫɭɜɚɯɚ ɡɚ
ɫɜɨɢɬɟɮɚɜɨɪɢɬɢɜɞɜɟɬɟɤɚɬɟɝɨɪɢɢ  ɤɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ
ɚɬɪɚɤɰɢɢ ɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ
ɨɬɤɪɢɬɢɹ
Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɬɴɪɩɹɬ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɨɛɪɚɬɢɩɪɟɡɱɚɫɁɚɬɨɜɚ
ɝɥɚɫɭɜɚɣɬɟ ɧɚ ɫɚɣɬɚ  ZZZ
EJFKXGHVDFRP ɜ ɫɟɤɰɢɹ Ⱥɬɪɚɤɰɢɢ ɡɚ ɤɪɟɩɨɫɬɬɚ Ɍɪɚɧ-
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ɫɦɚɪɢɫɤɚɤɨɹɬɨɜɨɞɢɞɨɬɨɡɢ
ɦɨɦɟɧɬɜɤɥɚɫɚɰɢɹɬɚ
ɇɚɞɟɤɟɦɜɪɢɳɟɫɬɚɧɟɹɫɧɨ
ɤɨɢɬɪɢɚɬɪɚɤɰɢɢɢɬɪɢɨɬɤɪɢɬɢɹ
ɨɬɢɜɚɬɧɚɝɨɥɟɦɢɹɮɢɧɚɥ
Ɍɨɣ ɳɟ ɫɟ ɫɴɫɬɨɢ ɞɜɚ ɞɧɢ
ɩɨɤɴɫɧɨ  ɧɚ  ɞɟɤɟɦɜɪɢ
ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɧɚ ɰɟɪɟɦɨɧɢɹ ɩɨ
ɜɪɟɦɟɧɚɤɨɹɬɨɳɟɫɬɚɧɟɹɫɧɨ
ɤɨɢ ɨɛɟɤɬɢ ɩɟɱɟɥɹɬ ɩɴɪɜɨɬɨ
ɦɹɫɬɨ ɜ ɤɚɦɩɚɧɢɹɬɚ ɡɚ 
ɝ ɉɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɰɟɪɟɦɨɧɢɹɬɚ
ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɜɫɢɱɤɢ
ɨɛɟɤɬɢɨɬɬɨɩ
Ɍɹ ɳɟ ɫɟ ɩɪɟɞɚɜɚ ɞɢɪɟɤɬ-

ɧɨ ɩɨ ȻɇɌ ɨɬ  ɱɚɫɚ ɚ
ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɧɨɬɨ ɤɥɚɫɢɪɚɧɟ ɳɟ
ɧɚɩɪɚɜɹɬɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɡɪɢɬɟɥɢ
ɤɨɢɬɨɳɟɝɥɚɫɭɜɚɬɫ606ɢɩɨ
ɜɪɟɦɟɧɚɩɪɟɞɜɚɧɟɬɨ
Ʉɪɟɩɨɫɬɬɚ Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ
ɨɫɜɟɧɤɦɟɬɚɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ ɳɟ ɡɚɳɢɬɚɜɚɬ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬ ɩɪɟɞ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɢɬɟ
ɡɪɢɬɟɥɢ ɩɨɱɟɬɧɢɹɬ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ
ɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ  ɚɤɚɞ Ƚɟɨɪɝɢ
Ɇɚɪɤɨɜ ɞɪ Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ Ʉɴɧɟɜ
ɢ ɧɚɪɨɞɧɢɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
Ɇɢɥɟɧɚ Ⱦɚɦɹɧɨɜɚ ɢ Ⱥɥɬɢɦɢɪ
Ⱥɞɚɦɨɜ
“ТГ”

Китайската агенция Синхуа
показа на света тутраканския
Никулден

Право на гражданска позиция

За училището
и още нещо…
на стр. 3

на стр. 5
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ОБЩИНА

НОВИНИ
НОВ ПРОЕКТ НА ЧИТАЛИЩЕТО В НОВА ЧЕРНА
За поредния одобрен проект на Народно читалище "Васил Йорданов" в с. Нова Черна информира библиотекарят Радка Иванова.
"Различни, но заедно край Дунав" се нарича той и се финансира от
МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле" по мярка 4.1. "Развитие на
рибарските области".
Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 25 865,74 лева.
Договорът е подписан от председателя на Читалищното настоятелство Тодорка Владимирова.

КОЛЕДНА ИЗЛОЖБА В С.СОКОЛ
Народно читалище "Освобождение - 1940 г." - село Сокол - община
Главиница е организатор на Коледна изложба. Желаещите да участват
в нея трябва да представят своите експонати до 15 декември. Според
регламента те трябва да са - коледен хляб, коледна баница с късмети,
коледни гевреци, варено жито и плодове, коледни ястия, подреждане
на коледна софра, представяне на коледна носия, венец за коледари,
сурвакници, рисунка на коледна картичка, геги за коледари, платове,
бродерии, шевици, везмо и др.
За участниците има предвидени награди, а в края на изложбата
ястията ще бъдат предоставени на присъстващите за дегустация и
пълна консумация. Гости на празника ще бъдат представители на
Пенсионерски клуб "Младост", гр. Главиница.
Организаторите известяват още, че на Бъдни вечер - 24 декември
-всички домове в с.Сокол ще бъдат посетени от коледари, които ще
отправят пожелания за здраве и берекет, за мирна и плодородна нова
година. "Нека Новата година да Ви донесе повече щастие и късмет!
Весела Коледа и щастлива Нова година, скъпи съграждани и гости на
село Сокол!" - пожелават от НЧ "Освобождение - 1940 г." в село Сокол.
БЧК НЯМА ДА РАЗДАВА ПОМОЩИ ОТ ЗАПАСИТЕ НА ЕС
Тази зима БЧК няма да раздава помощи от интервенционните
запаси на ЕС. Причината е, че програмният период на тази мярка
по схемата за разпределение на храни за най-бедните завърши и
се очаква разкриването на нова, информират от БЧК. Помощите
се получаваха по списъци, изготвени от регионалните дирекции на
Агенцията за социално подпомагане, с подкрепата на общините. При
последното раздаване на помощи под формата на хранителни продукти от програмата са се възползвали над 5 500 души в региона, като
право на това са имали 6 292 лица, подадени по списък от Дирекция
"Социално подпомагане".
ИЗКУПНАТА КАМПАНИЯ НА ТЮТЮН ЩЕ ПРИКЛЮЧИ
ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА
Над 70% от произведените в Североизточна България тютюн от
сортовата група „Кабакулак” вече са изкупени, а от сортовата група
„Бърлей” - около 60 на сто, това съобщи за Цветан Филев, председател
на Националната асоциация на тютюнопроизводителите. „Изкупната
кампания в момента върви нормално, а стопаните получават средствата си в срок до 10 дни“, допълни той. По думите му кампанията
ще приключи до края на годината. Очаква се да бъдат изкупени
близо 3 600 тона тютюн от сортовата група „Кабакулак” и около 3
800 тона „Бърлей".
КРИМИНАЛЕ
С 1.59 промила алкохолно съдържание шофирал 74-годишният И.Х.
Той бил засечен да управлява лек автомобил „Пежо” по ул. „Мусала”
в Тутракан на 6 декември около 19:00 часа. Срещу него е започнато
бързо производство.
Тутракански огнеборци са реагирали на сигнал за изтичане на
пропан-бутан в мазетата на жилищен блок в града на 8 декември
около 18.40 часа. Оказало се, че течът е от неизправна газова бутилка,
която е изнесена на открито, а помещенията проветрени

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621,Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 80/05.12.2014 год.

ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚȼɢɭɜɟɞɨɦɹɜɚɦɟɱHɧɚɝɟɢɡɞɚɞɟɧɚ
ɜɢɡɚɨɬɝɥɚɜɧɢɹɚɪɯɢɬɟɤɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚÄɉɪɨɟɤɬ
ɡɚɧɚɜɟɫɡɚɫɟɥɫɤɨɫɬɨɩɚɧɫɤɚɬɟɯɧɢɤɚɢɢɧɜɟɧɬɚɪ´
Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬɫʋɦɟɫɬɧɨɫɬ
ÄȺɧɬɢɦɨɜɫɤɢɛɥɨɤ´ɜɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚɫȻɟɥɢɰɚ
ȼɢɡɚɬɚ ɟ ɢɡɞɚɞɟɧɚ ɧɚ ÄɄȺɅȺɌȿə´ ɈɈȾ ɝɪɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɭɥÄȾɨɛɪɢɱ´ʋɫɭɩɪɚɜɢɬɟɥɊɚɥɢɰɚȾɢɦɨɜɚɄɪɴɫɬɟɜɚ
ɇɚɫɬɨɹɳɚɬɚ ȼɂɁȺ ɩɨɞɥɟɠɢ ɧɚ ɨɛɠɚɥɜɚɧɟ ɩɪɟɞ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɫɴɞ±ɋɢɥɢɫɬɪɚɩɨɪɟɞɚɧɚɱɥɨɬɁɍɌɱɪɟɡ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɜɞɧɟɜɟɧɫɪɨɤɨɬɫɴɨɛɳɚɜɚɧɟɬɨɢɧɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚɧɢɬɟɥɢɰɚ
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

11 - 17.12.2014 г.

Янка Господинова е назначена за зам.-областен управител
В

началото на седмицата областният управител Стоян Бонев
представи на служителите
в Областна администрация
Силистра новоназначения
заместник областен управител Янка Господинова, информираха от пресцентъра.
Господинова е родена в
град Русе, магистър по
специалността „Стопанско
управление“ - НВУ „Васил
Левски“. Работила е като
управител в Първа инвестиционна банка – офис Дулово. Тя е общински съветник от ПП ГЕРБ в Общински
съвет Алфатар в периода
2011-2014 г. и председател
на Постоянната комисия
по социалните дейности.
Омъжена, с едно дете.
На снимката:
Управленският екип на чев – заместник областен Господинова – заместник секретар на Областна адобластния управител – от- управител, Стоян Бонев – областен управител, Ни- министрация Силистра.
“ТГ”
ляво надясно: Младен Мин- областен управител, Янка колай Николов – главен

Публично обсъждане на проектобюджета
на община Главиница
П

роектобюджетът на
община Главиница за
2015 г. бе представен
по време на публичното
обсъждане проведено на 4
декември. Той е разработен
в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, на решението на МС за приемане на
стандарти за делегираните
от държавата дейности за
2015 г., промените в действащото законодателство и
разбира се, на база приети-

те и действащи в Общината наредби, правилници,
стратегии и др. вътрешни
нормативни актове.
Въпреки финансовата криза, приоритетите на Бюджет 2015 са - образование,
социални дейности, екология, пътна инфраструктура,
култура, спорт.
Общата проекторамка на
Бюджет`2015 в приходната
и разходната част е в размер на 7 187 128 лв.
В плануваните приходи не

е предвиден преходният остатък от 2014 г., точният
размер, на които ще стане
ясен след 31 декември. Неговият очакван размер е
в рамките на 1,5 млн. лв.
и той се отнася както до
местните, така и до държавните дейности. Така че
сумата на проектобюджета
за 2015 г. ще стане 8 687
128 лв.
Миналата година бюджетът на общината е бил 8
028 372 лв., което ще рече,

че за следваща година бюджетът на община Главиница се очаква да бъде с 658
756 лв. повече.
Приходите с държавен
характер са в размер на 3
817 488 лв., а с местен характер - 3 369 640 лв.
Разходите за образование
са 2 028 149 лв. - държавен
характер плюс още 451 хил.
лв. от местни приходи.
Капиталовите разходи
от местен характер са в
размер на 539 041 лв. “ТГ”

Изложба "Наркотикът - лекарство и отрова"
Р

егионален исторически музей-Бургас
гостува в Тутракан
с изложбата "Наркотикът лекарство и отрова". Неин
автор е Дора Стойкова,
която е завеждащ отдел
„Природонаучен”.
Изложбата е експонирана
във фоайето на читалището.
Тя включва табла и плакати, които дават информация за различните видове
наркотици и пораженията,
които те нанасят на човешкото тяло.

От незапомнени времена
растенията, притежаващи
алкалоиди се използвали
като упойващи вещества.
Чрез тях хората премахвали болката, улеснявали
социалните си контакти,
осъществявали ритуалите
си.
Понятието наркотик произлиза от гръцки и означава
вцепеняване. С тази дума
древните гърци наричали
веществата предизвикващи загуба на чувствителност и съзнание.
Векове наред са били

Коледен бал на Ротари Тутракан
а 13 декември в хан
„Дълбока“ е обявен
поредният коледен
бал в историята на Ротари клуб – Тутракан, който
ще празнува в края на м.
юни 2015 г. своята десетгодишнина. Екипът на
настоящия президент Иван
Костанцалиев е обявил, че
събраните средства са
за закупуване на светещи
предупредителни знаци със
соларни панели пред три
училища – две в Тутракан и
едно в Главиница. В програмата на вечерта освен изявата на танцовия състав
на местното читалище, се
очаква и изненада, която
засега е известна само на
президента на клуба.
В продължение на години
клубът бе насочил усилията
си към общинската болница, но е помагал на църкви
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и на други обществени
и социални заведения. В
момента в клуба членуват
23-ма члена, сред които и
жени, вкл. д-р Ирена Бонева – предишен президент
и настоящ асистент на
дистрикт гуверньора на
българската ротарианска
общност.
Почетен член е г-н Ален
Вале от Франция, техен
партньор в различни начинания.

необходими да разгадаем
истината за отровните
растения. Днес знаем, че
те съдържат различни химични съединения. От около 300 000 вида растения
разпространени на Земята,
700 вида са смъртоносно
отровни.
Хиляди години по-късно,
наркотичните вещества
станаха символ за зависимост и смърт на значителна част от младото
поколение.
Организатори на изложбата са Местната комисия

за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
със съдействието на Историческия музей и НЧ„Н.
Й. Вапцаров-1873”. С тази
инициатива те целят за
пореден път да заострят
вниманието на младите
хора към това, че наркотиците са началото на края и
че не убива последната, а
първата доза.
Изложбата ще бъде експонирана за неопределено
време и може да се посети
в рамките на работния ден.

Столетник в Главиница
а 12 декември т.г Яню
Йорданов Костадинов от
Главиница ще навърши
100 години. За вековния юбилей
от Община Главиница му подготвят
изненада, информира зам.-кметът
Елена Маркова. Дядо Яню ще бъде
посетен и поздравен от кмета
Хюсеин Хамди и за юбилея, и за
предстоящите коледни празници.
(подробности - в следващия брой
на в. "Тутракански глас").
На 15 декември (понеделник)
Община Главиница организира
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Коледен благотворителен базар, в
който свои сувенири ще предложат
учениците от СОУ "Васил Левски" и
ЦНСТ-с. Малък Преславец.
Тази година събраните средства
от базара са предназначени за
"Българската Коледа".
На голям Коледен концерт ще
се насладят жителите на Главиница на 22 декември, в който ще
участват самодейци на читалището
и таланти от детската градина и
средното училище.
“ТГ”

Добрата кампания и балансираният прием
са гаранти за стабилност на училищата
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɚɛɨɬɧɚɫɪɟɳɚɧɚɤɨɹɬɨ
ɛɟɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɬɚ
ɧɚ ɡɚɜɴɪɲɢɥɢɬɟ ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɡ ɬɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ
ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɤɚɤɬɨ ɢ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɩɥɚɧɩɪɢɟɦɚ ɡɚ
ɭɱɟɛɧɚɬɚɝɢɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟɡɚɩɪɢɟɦɜɜɢ
ɤɥɚɫɫɥɟɞɦɢɢɫɥɟɞɦɢ
ɤɥɚɫɡɚɭɱɟɛɧɚɬɚɝ
ɛɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɧɚɞɟɤɟɦɜɪɢ
ɜ ɡɚɥɚɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ȼ ɫɪɟɳɚɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɚ ɨɬ Ⱦɢɪɟɤɰɢɹ Äɏɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ´ ɭɱɚɫɬɜɚɯɚ
ɧɟɣɧɢɹɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɋɬɟɮɤɚ
ɋɬɚɧɤɨɜɚ ɝɥɚɜɧɢɹɬ ɟɤɫɩɟɪɬ
ÄɈɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɤɭɥɬɭɪɚ´ ɜ
Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɇɢɤɨɥɚ
Ʉɪɚɱɚɧɨɜ ɞɢɪɟɤɬɨɪɴɬ ɧɚ
ɋɈɍ Äɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ´ Ⱦɢɹɧɚ
ɋɬɚɧɤɨɜɚɢɩɨɦɞɢɪɟɤɬɨɪɴɬ
ɌɨɞɨɪɤɚɄɚɪɚɫɬɨɹɧɨɜɚɩɨɦ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɴɬɧɚɋɈɍɃɨɪɞɚɧ
Ƀɨɜɤɨɜ Ⱥɧɟɥɢɹ Ʉɚɥɞɚɪɟɜɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɧɚ  ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ
ɭɱɢɥɢɳɚ ɜ ɫ ɇɨɜɚ ɑɟɪɧɚ ɢ
ɫ ɐɚɪ ɋɚɦɭɢɥ  Ɇɚɪɝɚɪɢɬɚ
ȼɥɚɞɟɜɚ ɢ ɇɭɪɲɟɧ ɏɚɥɢɥ
ɝɥɚɜɧɢɭɱɢɬɟɥɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚɫɢɧɞɢɤɚɬɢɬɟɢȻɸɪɨɬɨ
ɩɨ ɬɪɭɞɚ Ɏɨɪɭɦɴɬ ɫɟ ɜɨɞɢ
ɨɬɡɚɦɤɦɟɬɴɬɉɟɬɹɄɧɹɡɨɜɚ
ȼɚɫɢɥɟɜɚ
Ⱦɚɧɧɢɬɟ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɨɬ ȼɢɩɭɫɤ
 ɜ ɞɜɟɬɟ ɫɪɟɞɧɢ
ɭɱɢɥɢɳɚ ɫɨɱɚɬ ɱɟ ɨɬ ɡɚɜɴɪɲɢɥɢɬɟ ɜ ɋɈɍ Ƀɨɪɞɚɧ
Ƀɨɜɤɨɜ  ɭɱɟɧɢɰɢ  
ɫɚɩɪɢɟɬɢɜɴɜȼɍɁɚɜɋɈɍ
ɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɨɬɡɚɜɴɪɲɢɥɢ
ɭɱɟɧɢɰɢɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɬɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨɫɢ
Ɉɬɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟɤɨɢɬɨɧɟɫɚ
ɩɪɨɞɴɥɠɢɥɢɫɚɡɚɩɨɱɧɚɥɢ
ɪɚɛɨɬɚɜɪɚɡɥɢɱɧɢɮɢɪɦɢɜ
ɋɨɮɢɹ ɢ ȼɚɪɧɚ ɚ ɦɚ ɫɚ
ɡɚɦɢɧɚɥɢɡɚȽɟɪɦɚɧɢɹ
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от редакционната поща

Нашият кмет е №1 - народен кмет!
От цялото си сърце искам да изкажа голямата си благодарност към кмета на община Тутракан д-р Димитър
Стефанов за активното му съдействие по разрешаване
на житейски въпрос.
Останах с великолепно впечатление от срещата си с
него в приемния му ден. Той показа изключително човешко
отношение, независимо от голямата му ангажираност
с общинските дела. Нашият кмет е №1 - народен кмет!
Пожелавам му весело посрещане на предстоящите
празници - Коледа и Нова година!
Така също поздравявам и пожелавам хубави празници
на служителите от общинската администрация - да са
сплотени и единни!
Щастлива да е Новата година и на всички жители на
града и общината!
Офелия ГРИГОРЯН ВОЙНОВА
гр. Тутракан

Георги Иванов е
новият директор на ОД
„Земеделие“-Силистра
Ⱦɢɪɟɤɰɢɹ ÄȻɸɪɨ ɩɨ ɬɪɭɞɚ´ ± Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢ
ɧɚ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ ɜ ɫɪɟɳɚɬɚ
ɫɩɢɫɴɤɫɴɫɫɜɨɛɨɞɧɢɪɚɛɨɬɧɢ ɦɟɫɬɚ ɜ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɩɪɟɡ
ɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɇɚɣ±
ɦɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɰɢ ɫɟ ɬɴɪɫɹɬ
ɜɨɛɥɚɫɬɬɚɧɚɫɟɥɫɤɨɝɨɪɫɤɨ
ɢ ɪɢɛɧɨ ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ   ɚ
ɧɚɣ±ɦɚɥɤɨ ɜ ɯɨɬɟɥɢɟɪɫɬɜɨ
ɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧɬɶɨɪɫɬɜɨ ± 
Ɍɨɜɚɫɚɩɪɟɞɢɦɧɨɬɪɚɤɬɨɪɢɫɬɢ ɩɨɥɟɜɴɞɢ ɩɪɨɞɚɜɚɱɢ ɜ
ɬɴɪɝɨɜɫɤɢ ɨɛɟɤɬɢ ɲɢɜɚɱɤɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɫɴɬɪɭɞɧɢɤɢɞɪ
ɉɪɟɡ ɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚ ɭɱɟɛɧɚ
ɝɨɞɢɧɚɜɱɟɬɢɪɢɬɟɨɛɳɢɧɫɤɢ
ɭɱɢɥɢɳɚ ɫɟ ɨɛɭɱɚɜɚɬ ɨɛɳɨ
ɭɱɟɧɢɰɢɇɹɦɚɧɟɡɚɩɢɫɚɧɢɭɱɟɧɢɰɢɫɥɟɞɡɚɜɴɪɲɜɚɧɟɧɚɨɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɚɨɬɡɚɜɴɪɲɢɥɢɬɟɨɫɧɨɜɧɨɫɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ Ɉɍ Äɋɜ ɋɜ
Ʉɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢɣ´ ɫ ɇɨɜɚ
ɑɟɪɧɚɲɟɫɬɭɱɟɧɢɰɢɨɬɤɨɢɬɨ
ɟɞɢɧɫɴɫɋɈɉɧɟɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɬɨɛɭɱɟɧɢɟɬɨɫɢ
Ɉɛɨɛɳɟɧɚɫɩɪɚɜɤɚɡɚɭɱɟ-

ɧɢɰɢɬɟ ɧɚɩɭɫɧɚɥɢ ɨɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɩɨɤɚɡɚɱɟɭɱɟɧɢɰɢɫɥɟɞɡɚɜɴɪɲɟɧ9,,ɤɥɚɫɢ
ɫɥɟɞɡɚɜɴɪɲɟɧ9,,,ɤɥɚɫ
ɫɚɩɪɟɞɩɨɱɟɥɢɞɚɩɪɨɞɴɥɠɚɬ
ɨɛɭɱɟɧɢɟɬɨ ɫɢ ɜ ɭɱɢɥɢɳɚ ɜ
ɞɪɭɝɢɝɪɚɞɨɜɟ
Ɂɚɭɱɟɛɧɚɬɚɝɜ
ɞɜɟɬɟɫɪɟɞɧɢɭɱɢɥɢɳɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧ ɳɟ ɢɦɚɬ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ
ɞɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɬ ɡɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟɫɥɟɞɦɢɤɥɚɫɡɚɜɴɪɲɜɚɳɢɬɟɨɛɳɨɭɱɟɧɢɰɢɚ
ɫɥɟɞɦɢɤɥɚɫ±
ɉɪɟɞɜɢɞɟɧɨ ɟ ɡɚ ɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚɭɱɟɛɧɚɬɚɝɜ
ɋɈɍÄɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ´ɞɚɢɦɚ
ɟɞɧɚɩɚɪɚɥɟɥɤɚɫɥɟɞɡɚɜɴɪɲɟɧ9,,ɤɥɚɫɢɟɞɧɚɩɚɪɚɥɟɥɤɚɜ,;ɤɥɚɫɫɥɟɞɡɚɜɴɪɲɟɧɨ
ɨɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ȼ ɋɈɍ Äɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ´ ɫɚ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɞɜɟ ɩɚɪɚɥɟɥɤɢ
ɜ ,; ɤɥɚɫ ɫɥɟɞ ɡɚɜɴɪɲɟɧɨ
ɨɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɆɚɤɫɢɦɚɥɧɢɹɬɛɪɨɣɭɱɟɧɢɰɢɜɟɞɧɚ
ɩɚɪɚɥɟɥɤɚɟ
ɓɨɫɟɨɬɧɚɫɹɞɨɩɪɢɟɦɚɜ

Право на гражданска позиция

ɩɴɪɜɢ ɤɥɚɫ ɜ ɋɈɍ ÄɃɨɪɞɚɧ
Ƀɨɜɤɨɜ´ɢɜɋɈɍÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ´ɳɟɢɦɚɩɨɞɜɟɩɚɪɚɥɟɥɤɢ ɚ ɜ ɭɱɢɥɢɳɚɬɚ ɜ ɫɟɥɚɬɚ
ɇɨɜɚ ɑɟɪɧɚ ɢ ɐɚɪ ɋɚɦɭɢɥ
ɩɨɟɞɧɚɩɚɪɚɥɟɥɤɚ
Ɉɬɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚɩɪɟɫɫɥɭɠɛɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɯɚɱɟɩɨɜɪɟɦɟɧɚ
ɪɚɛɨɬɧɚɬɚɫɪɟɳɚɟɧɚɩɪɚɜɟɧ
ɤɪɚɬɴɤ ɚɧɚɥɢɡ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ
ɧɚɟɤɢɩɚɩɨɩɥɚɧ±ɩɪɢɟɦɚɜ
ɤɨɣɬɨ ɜɥɢɡɚɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
Ɉɛɳɢɧɚɬɚɭɱɢɥɢɳɚɬɚɢɞɟɬɫɤɢɬɟ ɝɪɚɞɢɧɢ ɫ ɩɪɟɩɨɪɴɤɚ
ɬɨɣɞɚɹɩɪɨɞɴɥɠɢ
ɋɪɟɳɚɬɚ ɟ ɡɚɜɴɪɲɢɥɚ ɫ
ɩɪɟɩɨɪɴɤɢ ɡɚ ɤɨɪɟɤɬɧɨ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɧɟ ɧɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ
ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɫɤɚɬɚ ɨɛɳɧɨɫɬ
ɞɚ ɧɟ ɫɟ ɞɨɩɭɫɤɚ ɧɟɥɨɹɥɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹɢɞɚɫɟɫɩɚɡɜɚ
ɟɬɢɤɚ ɜ ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɤɚɦɩɚɧɢɹɬɚɩɨɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɹ
ɩɥɚɧ±ɩɪɢɟɦɁɚɳɨɬɨɞɨɛɪɚɬɚ
бластна дирекция „Земеделие“ – Силистра има нов директор ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɢ ɛɚɥɚɧɫɢɪɚɧɢɹɬ
Георги Иванов, назначен от Министерството на земеделието и
ɩɪɢɟɦ ɫɚ ɝɚɪɚɧɬɢ ɡɚ ɫɬɚхраните със заповед на министър Десислава Танева, издадена
ɛɢɥɧɨɫɬ ɧɚ ɭɱɢɥɢɳɚɬɚ ɢ ɧɚ
на 1 декември 2014 г.
ɪɚɛɨɬɧɢɬɟɦɟɫɬɚ
Георги Иванов е магистър по специалността „Растителна защита“ от
Висшия селскостопански институт – град Пловдив и в предишен период също е бил начело на структурата, представляваща земеделското
министерство в област Силистра.

О

За училището и още нещо…
репет и респект, нещо подобно на страхопочитание
ни обзема, влизайки през
дверите на училището-майка.
Но в последно време учениците
в едно от знаковите школа на
Тутракан, се тресат по време на
часовете и от още нещо, което е
далеч по-прозаично от емоциите
им. От студ! Ще кажете: „Не може
да бъде!" - та нали заради тази
люлка на знанието ни завиждаха
на времето от целия вилает! Като
не местна, моля за вашето извинение към непълното познаване на
историята на града и региона! Само
по слухове знам, че най-голямото
в града учебно заведение е люлка
на много кадърни хора в рамките на
областта и извън нея. Но като майка на подрастващо дете и родител,
стълкновил се с преподавателите
в последните 5 години, искам да
заявя, че свалям шапка на някои
от тях! Те ми напомнят за моята

Т

първа „другарка“ Райкова от родния Видин, която стиснала моята
шестгодишна трепереща ръчица
ме преведе през прага на първото
ми училище.
Дъщеря ми ме попита веднъж
защо съм се обръщала по този
начин към учителите си. Как да
отговориш на едно дете, което е
пълноправен гражданин на Европейския съюз какво значи ограничителен режим, равноправие и
хармонично развита личност. Не
съм привърженик на оплюването нито на предишния строй, нито на
сегашния. Но държа да отбележа,
че в онези заклеймени от някои
времена ни беше топло, когато
сядахме на чиновете си. Не е възможно дори в отдалечен край като
този, при днешното развитие на
страната ни да разговаряме за това
как да отоплим децата си. Ако се
касаеше за инцидентна авария, не
бих си правила труда да зачеквам

темата. Но проблемът е константен
и не аз съм откривателят на топлата
вода. В разговор с други майки
и баби, изкристализира фактът,
че почти никой не се осмелява
да повдигне въпроса официално.
Типично за малкия град, където
всички се познават и мотото „какво
ще кажат хората“ владее обществото с пълна сила. И аз живея
тук, и аз се съобразявам къде
успешно, къде не, с постановения
кодекс на държане в обществото!
Но, когато се касае за здравето
на рожбата ми, повярвайте, не
желая да мълча! Не ми е работа и
не се намесвам в ръководенето на
никоя институция. Но съм твърдо
против тоталитаризма и едноличното взимане на решения! Кой е
постановил например, че парното
в съответното училище ще се пуска
точно на първи ноември и нито ден
по-рано, дори температурите навън
да са минусови? На мен така ми се

обясни преди години - че датата
е фиксирана и не търпи промяна.
Защо и кой го е наредил, освен
нечие своеволие и ригидност!
Дами и господа, в училището на
моята дъщеря има прекрасни кадри
и като личности, и като педагози,
които уважавам много, а с някои
съм дори приятел. Не желая да
създавам никому неприятности, а
най-малко на себе си, макар че съм
убедена, че ще бъда гледана с от
сега с други очи. Но кой знае? Нека
се държим малко по-европейски
и приемаме без предубеждения
критиката. Тя може да не е лицеприятна, но понякога е градивна!
Решете проблема с отоплението
в големия корпус на едно от найелитните училища в региона, за да
продължим да ви се доверяваме,
както досега!
С уважение и преклонение към
най-старата будителска професия
Кармен МИШУ-БОЙЧЕВА

Висока безработица в Силистренско
езработицата в област
Силистра продължава да
е много висока и през октомври, сочат последните данни на
Регионалната служба по заетостта.
Оттам съобщиха, че през октомври
в област Силистра е регистрираната
безработица е 17,7%, докато за
страната тя е била 10,7 на сто.
Над 500 са постъпилите на работа в Силистренска област също

Б

през октомври, съобщават още
от местната трудова борса. Броят
на новопостъпилите е със 156
повече спрямо септември, сочи
статистиката. Повече от половината от устроените на работа са
жени, а младежите до 29 години
са 136. Заетост е осигурена на 104
продължително безработни, както
и на 34 безработни с намалена
трудоспособност от областта.

Към края на октомври в трите
бюра по труда в областта – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 8065.
Техният брой за пореден месец
намалява – със 176, в сравнение с
края на септември.
Регистрираната безработица в
общините от област Силистра има
следния вид, съобщават още от
бюрата по труда в Крайдунавска

Добруджа. Най-високо е равнището на безработица в община
Кайнарджа – 41,2%, следват общините Главиница – 40,3%, Алфатар
– 28,1%, Дулово – 24,1%, Ситово
– 23,8%, Тутракан – 16,1%, и найниско в община Силистра – 9,7%.
От общо регистрираните лицата
с намалена работоспособност са
573 души, допълват още от силистренската трудова борса. “ТГ”

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

Замърсяване на околната среда
стинската причина за замърсяването на околната среда – бързото увеличение на населението, урбанизацията, постоянно
нарастващата индустриализация и т.н. Всички тези промени
се случват едновременно. Хората използват коли, за да изминат дори
кратки разстояния, асансьори, за да се движат между етажите на сградите. Температурата на закрито се подържа постоянна целогодишно с
климатични инсталации. Тези фактори на комфорт имат своята цена.
Консумацията на ресурси замърсява околната среда. В същото
време ресурсите на околната среда и нейният капацитет са ограничени. Бързата индустриализация е главната причина за замърсяването
на околната среда, но от друга страна днешното човешко развитие
зависи от промишлеността. Най-малко хората трябва да произвеждат
с инструменти. Те не могат да използват ръцете си, за да обработват
почва или скали, да изсичат дървета. Ако промишленото развитие
се приспособи към природните закони замърсяването на околната
среда ще бъде сведено до минимум.
Главният проблем е посоката и мащаба на промишленото развитие. В днешното общество, където хората са алчни за материални
блага, тяхното цяло умствено благополучие зависи от стимула към
материалното. Хората все по малко се задоволяват от това, което
природата произвежда. Те искат чрез промишленото производство да
заменят всичко. Тази алчност причинява безкрайната експлоатация на
естествените ресурси за производство на материали, изисква енергия
и ресурси, които не са в синхрон с околната среда, а замърсителите
не могат да бъдат естествено неутрализирани от природата. Понякога и най-малките неща, които правим могат да бъдат от голямо
значение. Най-малкото да си изхвърляме отпадъците където трябва,
а не където ни попадне.
Нека заедно да направим света едно по-добро и уютно място за
живеене!
ɄɦɟɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȾɪȾɢɦɢɬɴɪɋɌȿɎȺɇɈȼ
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В Главиница - "Ден на грамотността"

Общинско състезание
"Пиша вярно и красиво"
Николина МИЦОВА,
Гл.специалист в
Управление”Образование”
радиционното състезание за грамотност
"Пиша вярно и красиво" се проведе в края на
м. ноември в СОУ ”Васил
Левски” в гр. Главиница.
То бе организирано от Уп-

Т

равление „Образование” и
Общинското методическо
обединение на началните
учители, с председател
Марияна Василева.
В деня на състезанието,
38 участници - ученици от
втори до четвърти клас
от четирите общински
училища на територията
на общината, бяха с нагла-

са и очакване за отлично
представяне.
В празнично украсения
кабинет по физика бяха разяснени условията, съобщени
бяха още комисиите за
оценка, квесторите по зали
и комисията за присъждане
на специален приз ”Аз съм
грамотен”. Те работиха
спокойно и отговорно в

определените зали.
Всички участници в състезанието "Пиша вярно и
красиво" получиха химикали
със специален надпис и бяха
почерпени с торта, осигурена от Община Главиница.
С най-много награди са
учениците от СОУ ”Васил

Левски”, гр. Главиница – две
първи, три втори и две
трети, следвани от ОУ
”Св. Св. Кирил и Методий”
с. Сокол – една първа и една
трета награда.
Специалният приз ”Аз съм
грамотен” бе присъден на
Елис Джелял Рафет, ученич-

ка от IV клас в СОУ ”Васил
Левски”, с класен ръководител Димитрина Милушева.
Наградите на изявените
ученици бяха връчени по
училища след окончателните резултати на комисиите. Те са осигурени от
Управление”Образование”.

В СОУ „Христо Ботев":

Да прочетем за миналото, за да
градим настоящето и бъдещето

Обществено обсъждане в рамките на проект
"Изготвяне на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Тутракан
като център на агломерационен ареал”
Уважаеми
дами и господа,
на 18 декември 2014 г. от 09.30 часа
в Заседателната зала на Община Тутракан - гр. Тутракан, ул. Трансмариска
№31 ще се проведе първо обществено
обсъждане, което има за цел да бъдат
обсъдени резултатите от целевия и
проблемен анализ във връзка с изготвяне
на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Тутракан
като център на агломерационен ареал по
Схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG161РО001/5-03/2013
“Подкрепа за Интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие II"
по ОП „Регионално Развитие” 2007-2013,
договор BG161РО001/5-03/2013/018 „Изготвяне на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град
Тутракан като център на агломерационен ареал”.
Основната цел на проекта е Разработване на Интегриран план за градско

възстановяване и развитие на град Тутракан като център на агломерационен
ареал, насочен към устойчиво и трайно
преодоляване на високата концентрация
на икономически, природни и социални
проблеми, чрез интегриране и координирано управление на различни финансови
инструменти и секторни политики и
концентрация на ресурсите в цялата
градска територия.
Общественото обсъждане се провежда в рамките на изготвяния интегриран план за градско възстановяване и
развитие на град Тутракан по договор,
изпълняван от ДЗЗД Устойчиво развитие
за Тутракан.
В деня на първото обществено обсъждане 18 декември 2014 г. ще се проведат
и кръгли маси за обсъждане на визия и
цели и стратегия на Интегриран план
за градско възстановяване и развитие
на град Тутракан.
Предварително благодарим за изразения интерес и участие от Ваша страна.

Този документ е създаден в рамките на проект "Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Тутракан като център на агломерационен ареал", който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Тутракан и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския
съюз и Договарящия орган.

радиция стана в училищната библиотека ученици да
сътворяват преписана книга
в навечерието на важни за всеки
български гражданин празници.
По повод 1 ноември – Ден на
народните будители и 19 ноември – честване на 104 години от

Т

основаването на училище „Христо
Ботев“ в град Тутракан, десет учащи се момичета и момчета от VII б
клас /Ванеса Атанасова, Владимир
Николов, Емир Бояджиев, Ивайло
Шевкенов, Йордан Йорданов,
Николай Калчев, Памела Иванова,
Петя Петрова, Пресила Боянова,
Тодор Караиванов/ и шест момичета от VI б клас /Зехра Расим, Йоана
Костадинова, Йозлем Джевдет,
Кристин Иванова, Кристина Неделчева, Петра Костадинова/ преписваха биографиите на бележити
българи и народни будители всеки
ден след приключване на учебните
занятия старателно и търпеливо.
Подкрепихме седмокласниците и
шестокласниците, включвайки се

с удоволствие в преписването и
оформянето на книгата с Валентина Тодорова – техен преподавател
по български език и литература,
Геновева Стоянова – главен учител
и Иванка Арсенова – педагогически
съветник. Книгата вече е художествено оформена и завършена.

Преписът е автентичен – без редакторска намеса. Кориците на книгата
са дело на Надежда Минчева –
преподавател по изобразително
изкуство. Вярвам, че разлиствайки
нейните страници, малките читатели на библиотеката ще обогатят
знанията си за оставилите неизлечима диря в паметта българска
владетели, духовници, революционери, учители, будители. Техният
патриотизъм, тяхната борбеност
и непреклонност са достойни за
преклонение и подражание…
Нека четейки книгата, се ръководим от поучителните слова, изречени от Чарлз Елиът /американски
педагог, президент на Харвардски
университет в град Кеймбридж в
периода 1869–1909 г./: „Книгите
са най-тихите и най-постоянните
приятели. Те са най-достъпните
и мъдри съветници, както и найтърпеливите учители."
Анка КОЗАРЕВА
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Китайската агенция Синхуа показа на света тутраканския Никулден
Е
Калина ГРЪНЧАРОВА
кип на китайската
Агенция Синхуа бе на
празника Никулден в
Тутракан - шеф-кореспондентът Уан Синжан, журналистът Мариян Драганов
и операторът Вячеслав
Еремиев. Те снимаха, разговаряха с участниците в
празника и разпространиха
по целия свят тутраканската традиция за Никулден. "Миналата година
бяхме на Никулден в Созопол, разказа Мариян Драганов. Решихме този път
да се насочим към Дунав.
Разбрахме, че в Тутракан
се намира Етнографския
музей на дунавския риболов
и лодкостроене", обадихме
се в музея, в Общината и
пристигнахме". Двамата
българи работят в Синхуа
от 2009 г.
Началото на празника бе
поставено в църквата "Св.

Николай", която отбеляза
своя храмов празник със
Света литургия в чест на
Свети Николай и за благоденствието на жителите
на община Тутракан отслужена от отец Илия Тонков.
От там миряните се събраха на брега на р. Дунав,
където отец Илия отслужи
водосвет, а самодейците
от ТФ "Детелини" представиха възстановка на
стария обичай "Избиране
на ватаф". Ватафът е
главатарят на рибарите и
обикновено се избира този
рибар, който до Никулден
е наловил най-много риба.
Шаран се печеше и на
брега на реката. Присъстващите го опитаха, подкрепени с по чаша бяло
вино. Люспи от риба бяха
раздавани - за здраве и
късмет през годината.
Междувременно в една
от залите на Общинския
център за извънучилищни

дейности бе подредена
превъзходна изложба на
апетитни блюда и ястия
от риба и рибни продукти
съпроводена и от Конкурс
за най-вкусен никулденски
шаран.
15 блюда с пълнен шаран - от интересна по
интересна декорация - с
майонеза, чеснови сосове,
раци, жабчета от кисели
краставици и т.н.

други в крайна сметка се
оказват лапни шарани...
такава бе емоцията по
време на кулинарната изложба.
В крайна сметка журито водено от Антоанета
Чорбаджиева присъди 1-во
място в Конкурса за найвкусен пълнен шаран за
любители на Донка Нецова
от Тутракан, следвана от
НЧ ”Светлина-1941”, с.
Преславци и НЧ „Нов жиНай-голямата атракция вот”, с. Търновци.
При професионалистибе огромен 13-килограмов
шаран приготвен от Радка те първи е ресторант
"Лодката”,
Тутракан, на
Атанасова от комплекс
"Роял" край с. Нова Черна. второ място - СПИ „Хр.
Той бе поставен в спе- Ботев”, с. Варненци и на
циална лодка, в мрежа, а трето - Дом за стари хора
край него "плуваха" сушени - Тутракан.
В конкурс за апетитни
рибки. Този шаран в края
на изложбата по волята блюда от риба и рибни прона майсторката бе дарен дукти за празника Никулден
на Дома за стари хора в първи е Комплекс "Роял", за
които бе и Специалната
Тутракан.
а 7 декември т. г. Тутракан облече отново празничните дрехи.
На едни шаранът е нами- награда, следвани от ЕтВ храм "Св. Николай" Светата литургия отслужиха Русенският
гал, на други е проговарял нографски музей –Тутракан
митрополит Наум и Тивериополският епископ Тихон от София.
с човешки глас и обещавал и НЧ „Възраждане”,с. СтаВ
знак
на
приятелство и обич към град Тутракан и в знак на признаро
село.
да изпълни три желания,
телност и братство към жителите му на тази свята служба присъстваха
и зам.-кметът на Кирнодж Щефан Йон, местният съветник и епитроп
на църквата в Кирнодж - Аурелиан Котобан и енорийският свещеник
ɁɚɩɪɚɡɧɢɤɚɇɢɤɭɥɞɟɧɜɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɫɴɫɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟ на църквата "Св.Николай" отец Адриан Постолеа. Те бяха посрещнати с
ɧɚ ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɫɤɢɹ ɤɥɭɛ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɯɚ Ʉɭɥɢɧɚɪɧɚ ɢɡɥɨɠɛɚ радост от жителите на Тутракан.
След службата гостите посетиха Крайдунавския парк и се възхитиха
ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟɜɤɚɬɟɝɨɪɢɢɬɟɇɚɣɜɤɭɫɧɚɪɢɛɟɧɚɱɨɪɛɚɇɚɣ
ɜɤɭɫɟɧɪɢɛɟɧɫɩɟɰɢɚɥɢɬɟɬɢɧɚɣɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨɪɢɛɧɨɹɫɬɢɟ се от празничната премяна на града. Също така към жителите на Тутракан
за големия празник Никулден отправиха най-добри пожелания
ɩɨɥɭɱɢɯɚɧɚɝɪɚɞɢ
за щастие, мир и радост.
Митрополит Наум предостави ковчеже с реликви (фрагмент) на свети
йераpх Николай за поклонение, благополучие и успех на жителите от
Тутракан.
Стефка КАПИНЧЕВА

Митрополит Наум и
епископ Тихон отслужиха
Света Литургия в Тутракан

Н

Празнично от Главиница
оледната елха грейна в центъра на Главиница на 9 декември.
Присъстващите бяха поздравени от кмета на общината Хюсеин
Хамди и имаха възможност да видят празничната програма, в
която освен Духовия оркестър, участваха още коледари, изпълнители
на народни песни, а накрая пристигна и дядо Коледа.

К

Очаква се разнообразна дейност на
Историческия музей и през 2015 г.
узейният съвет на Исторически музей – Тутракан
проведе заседание на 8
декември, информира пресаташето на културната институция
Даниела Иванова.
В работната среща са участвали
преподавателите по история в СОУ
“Христо Ботев” и СОУ “Йордан
Йовков” - Маргарита Димитрова
и Светлана Стойчева, Стефка
Станкова, директор на Дирекция
„Хуманитарни дейности” и Никола Крачанов, главен експерт
"Образование и култура" в Община Тутракан, секретарят на НЧ
"Н.Й.Вапцаров" - Светла Петкова
и председателят на читалищното
настоятелство Елка Горанова.
Отчет за дейността на Исторически музей за 2014 г. и приемане
на Плана за работа за 2015 г. са
били основните точки, по които
музейният съвет заседава.
От предоставената информация
става ясно, че основните акценти в
предстоящите дейности, по които
ще работят музейните служители
са: честването на 70–годишнината
от края на Втората световна война;
организиране и провеждане на
научна конференция, посветена на
75-годишнината от възвръщането
на Южна Добруджа към България;
събиране на данни за каталог
„Християнското изкуство във
фонда на Историческия музей”;

М

На Никулден - филе от дунавска риба сготви
в Карлово тутраканският кмет

метовете на Карлово - д-р
Емил Кабаиванов, на Каварна
- Цонко Цонев и на Тутракан
- д-р Димитър Стефанов влязоха
точно на Никулден в кулинарна
надпревара по случай Никулден. Те
приготвиха на открито своите
специалитети - Кабаиванов готви
традиционна карловска рибена чорба и скумрия във фолио, Цонев миди
и чернокоп, а Стефанов филе от дунавска риба. Тримата майстори се
надпреварваха под одобрителните
аплодисменти на публиката, която
по-късно опита вкусотиите.
Импровизираната трапеза бе осветена от свещеници от
Карловската духовна околия, отслужен бе и молебен за здраве и
просперитет на карловци.
Припомняме, че тримата градоначалници готвиха рибни специалитети и по време на традиционния
Рибен и миден фест, който се
проведе в началото на септември
в Каварна.

К

разработване на енциклопедично
издание за личностите, свързани с
Тутракан; разработване на научно–
популярна история за деца, за миналото на Тутракан с илюстративни
приложения за праистория, античност и средновековие; подготовка
за издаване на Том III Документи за
историята на Тутракан 1944-1989
г.; издаване „Летопис на Тутракан
за периода 1913-1940 г. Факти и
събития”; издаване дневника на
ген. Пантелей Киселов и др.
През следващата година музеят
ще работи и по експонирането
и на две нови мобилни изложби
„Плавателни съдове по р.Дунав” и
„Тутракан в кадри от Златно“ТГ”
то българско кино".
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТУТРАКАН

Решения на Общински съвет-Тутракан по Протокол
№ 52 от 27 ноември 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 680
1. Върнато решение №656 от 30.10.2014
г. за ново обсъждане
Докладва: Председател на Общински
съвет-Тутракан
2. Приемане на изменение и допълнение
в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Предложение за приемане на План за
развитие на Община Тутракан за периода
2014-2020 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Увеличаване броя на таксиметровите
автомобили, работещи на територията на
общината.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Отпускане на еднократна помощ на
Неджбидин Сюлейман Мустафа с ЕГН, с.
Цар Самуил, ул. „Чавдар Войвода” №43.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Организиране на публичен търг за отдаване под наем, на площ от 4 /четири/ кв.м.
за инсталиране на терминално устройство в
самостоятелен обект с идентификатор №
73496.501.3451.2.20.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Приемане на решение за предоставяне,
безвъзмездно право на ползване на недвижим имот- частна общинска собственост,
находящ се в гр. Тутракан, ул. „Гео Милев” №
33 за нуждите на „Общинска организация на
инвалидите” гр. Тутракан към СИБ.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Приемане на решение за отдаване под
наем на част от недвижим имот-публична
общинска собственост, представляващ
обособено помещение с площ от 17,00 кв.м.
находящ се в административна сграда в с.
Преславци, кв. 18, парцел-III, имот №142 по
плана на селото.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Приемане на решение за отдаване под
наем на част от недвижим имот-публична
общинска собственост, представляващ
обособено помещение с площ от 10,60 кв.м.
находящ се в здравен дом в с. Шуменци,
кв. 21, парцел- IV, пл. № 192 по плана на
селото от 1950 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Приемане на решение за отдаване под
наем на част от недвижим имот–публична
общинска собственост, представляващ
обособено помещение с площ от 14,00 кв.м.
находящ се в административна сграда в с.
Варненци, кв. 17, парцел-XVII, по плана на
селото от 1955 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Приемане на решение за отдаване под
наем на част от недвижим имот-публична
общинска собственост, представляващ
обособено помещение с площ от 23 кв.м.
находящ се в Административна сграда в
с. Нова Черна, кв. 13, УПИ-I пл. №113, ул.
„Черно море” №1 по плана на с. Нова Черна
от 1991 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Отдаване под наем на част от недвижим имот-публична общинска собственост,
представляващ обособено помещение с
площ от 17,60 кв.м. находящ се в Административна сграда в с. Нова Черна, кв. 13,
УПИ-I пл. № 113, ул. „Черно море” №1 по
плана на с. Нова Черна от 1991 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Отдаване под наем на самостоятелен
обект-частна общинска собственост с идентификатор №73496.501.3456.1.44 с площ
от 25.82 кв.м. с предназначение за офис.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Отдаване под наем на недвижим
имот-общинска собственост, терен с площ
от 1 кв.м. находящ в гр. Тутракан, кв. 88,
поз. имот с кадастрален № 73496.501.2304 по
кадастрален план от 2008 г., представляващ
терен отреден за „Общински пазар”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
15. Актуализиране на поименен списък за
разпределението на плана на капиталовите
разходи към 30 ноември 2014 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
16. Актуализацията на Бюджета за 2014
година.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
17. Одобряване на проект на Споразумение за побратимяване между град Тутракан,
Община Тутракан и село Кирноги, Област
Калараш, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2, ал.
2 и във връзка с чл.61от ЗМСМА.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
18. Прилагане разпоредбите на чл.129,
ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект ”Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен
план /ПП/ за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии по КВС на с.Сяново,
Община Тутракан – за прокарване на път
през поземлен имот /ПИ/ №012074 с начин на
трайно ползване: Стопански двор, вид територия: Селско стопанство, категория V, Вид
собственост: Общинска частна собственост.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
19. Допълване на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. и разпореждане с
имот–общинска собственост, представляващ
незастроен урегулиран поземлен имот с
идентификатор № 73496.501.3046 с площ
от 2204 кв.м. по кадастрална карта на гр.
Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
20. Разпореждане с имот–общинска собственост, представляващ земеделска земя с
идентификатор № 050645 в землището на с.
Нова Черна, общ. Тутракан
Докладва: Кмет на Община Тутракан
21. Взимане на решение за продажба на
ДМА – УАЗ – рег. № Сс 3017 СС , заприходен
към активите на Община Тутракан по сметка
2059 “Други транспортни средства”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
22. Промяна в характера на общинската
собственост на част от ПИ с идентификатор
№ 73496.10.66, находящ се в местност
„Фотула” в землището на гр. Тутракан - от
общинска публична в общинска частна
собственост и промяна в начина на трайно
ползване (НТП) на същия имот от „пасище”
на „депо за битови отпадъци”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
23. Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани. Разни.

Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 681
На основание чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 от
ЗМСМА, и чл.102, ал. 4 от ПОДОС, Общински
съвет–Тутракан отменя решение № 656 по
Протокол № 51 от 30.10.2014 г.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 682
Общински съвет град Тутракан, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 6, ал. 2 от Закона за
местните данъци и такси, във връзка с чл. 79
от Административно-процесуалния кодекс:
1.Приема НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА
МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
2. РЕШЕНИЕТО ВЛИЗА В СИЛА ОТ
01.01.2015 г.
§4. Създава се нов чл. 22 в:
Такса 50% заплащат:
(1) Деца и ученици, които участват в две
или повече дейности заплащат по 50% за
втора и следваща дейност.
(2) Деца близнаци
§5. Разпоредбата на досегашния чл.22 в
става чл.22 г.
§9. Създава се нов чл. 50 в Глава трета
„ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ,
ОКАЗВАНИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА”
със следния текст:
Чл. 50. (1)Общински съвет определя
следните размери на цени на таксите и
услугите в туристическите на територията
на община Тутракан валидни до 30.04.2015
г. , както следва:
1. Входна такса за посещение на реставрирана кула на античния кастел "Трансмариска": 3,00 лв./бр.
За посетители от социални групи /деца,
ученици, студенти, пенсионери, хора с
увреждания/ - 2 лв./бр.
Входна такса за посещение с беседа - 5
лв./бр.
2. Входна такса за посещение на архитектурен комплекс "Рибарска махала”- 4,00
лв./бр.
За посетители от социални групи /деца,
ученици, студенти, пенсионери, хора с
увреждания/ - 2 лв./бр.
Входна такса за посещение с беседа - 6
лв./бр.
3. Такса за анимация и транспорт с туристическо влакче - 2,50 лв./бр.
За лица от социални групи деца, ученици,
студенти, пенсионери, хора с увреждания - 1
лв./бр.
Такса за посещения с беседа - 5 лв./бр.
4. Пакетна цена за туристическите атракции или комплексен билет за посещение
на реставрирана кула на античния кастел
"Трансмариска", архитектурен комплекс
"Рибарска махала, за анимация и транспорт
с туристическо влакче: - 8 лв./бр.
За Посетители от социални групи /деца,
ученици, студенти, пенсионери, хора с
увреждания/ - 4,00 лв./бр.
Пакетна цена с включена беседа - 10,00
лв./бр.
2. Ал.2 от чл. 50 в &9 от проекта на Наредбата отпада.
§10. Създава се нов чл.51 в Глава трета
„ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ,
ОКАЗВАНИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА”
със следния текст:
чл.51. „Услуги, предоставяни от Общинско предприятие „БКС” /посочените цени са
без ДДС/, както следва (приета с Решение
№..от ..): Виж таблицата -

ма Общински план за развитие на община
Тутракан 2014-2020 г.
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан
последващи зъгласно закона действия.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 684
На основание чл.21, ал.1 т.13 от ЗМСМА,
във връзка с чл.24, ал.4 от Наредба № 34 за
таксиметров превоз на пътници, Общински
съвет гр.Тутракан определя броя на работещите на територията на общината таксиметрови автомобили на 25 /двадесет и пет/бр.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 685
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет гр. Тутракан отпуска еднократна помощ на Неджбидин Сюлейман Мустафа
с ЕГН, с.Цар Самуил, ул.„Чавдар Войвода"
№43 на стойност 1000,00 лв. /хиляда лева/.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 686
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и
чл.22 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/, Общински съвет
гр.Тутракан
I. Дава съгласие за отдаване под наем
на недвижим имот–частна общинска собственост, представляващ 4,00 кв.м. /четири
квадратни метра/, в самостоятелен обект
с идентификатор №73496.501.3451.2.20
по КК на гр. Тутракан, за инсталиране на
терминално устройство /банкомат/ за срок
до 5 /пет/ години.
II. Определя първоначална месечна цена,
съгласно „Тарифата за началния размер на
месечните наеми и цени за 1 кв. м.”, актуализирана с Решение №574 от 29.04.2010
г. на Общински съвет гр. Тутракан, в размер
на 13,60 лв. /тринадесет лева и шестдесет
ст./ без ДДС.
III. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга и сключване на договора.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 687
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.12, ал.3 и чл.39, ал.4 от ЗОС, във връзка
с чл.50, ал.4 от НРПУРОИ, Общински съвет
гр. Тутракан.
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за безвъзмездно
право на ползване на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан,
ул. „Гео Милев” №33, с идентификатор
№73496.501.2304 по КК одобрена със Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. в кв.88, УПИХVI-2304 по плана за улична регулация от
2006., представляващ сглобяема постройка
с кад. № 73496.501.2304.5 с площ от 64 кв.
м. на „Общинска организация на инвалидите”- гр. Тутракан към СИБ. за срок до 5 /
пет/ години.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Тутракан
да издаде заповед и сключи договор за безвъзмездно право на ползване с „Общинска
организация на инвалидите”- гр. Тутракан.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 688
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА ,
във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.17, ал.1
и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/, Общински съвет
гр.Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под
наем на част от недвижим имот – публична
общинска собственост, а именно: обособено помещение с основна площ от 17,00
кв.м. и спомагателна площ от 10,00 кв.м.

§11. В ГЛАВА ЧЕТВЪРТА "АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” на
Наредбата чл. 50 и чл. 51 стават съответно
чл.52 и чл.53
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 683
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА
и чл.13, ал.3 от Закона за регионалното
развитие, Общински съвет-Тутракан прие-

от административна сграда, находяща се с.
Преславци, кв.18, парцел-III, имот №142 по
плана на селото, за извършване на здравни
услуги, за срок до 5 /пет/ години , при първоначална тръжна цена, съгласно “Тарифа” за
началния размер на месечните наеми и цени
на 1 кв.м., в размер на 13,50 лв. /тринадесет
лева и петдесет ст./ без ДДС.
2. Отдаването под наем да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по

реда на глава Пета от НРПУРОИ
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга и сключване на договора.
Гласували поименно: 15 съветници, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 689
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.17, ал.1
и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/, Общински съвет
гр.Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под
наем на част от недвижим имот – публична
общинска собственост, а именно: обособено
помещение с основна площ от 10,60 кв.м. и
спомагателна площ от 8,20 кв.м. от общинска
сграда, находяща се в с. Шуменци, кв. 21,
парцел-IV, пл.№192 по плана на селото от
1950 г., за извършване на здравни услуги,
за срок до 5 /пет/ години , при първоначална
тръжна цена, съгласно “Тарифа” за началния
размер на месечните наеми и цени на 1 кв.м.,
в размер на 9,40 лв. /девет лева и четиридесет ст./ без ДДС.
2. Отдаването под наем да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от НРПУРОИ
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга и сключване на договора.
Гласували поименно: 15 съветници, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 690
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.17, ал.1
и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/, Общински съвет
гр.Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под
наем на част от недвижим имот – публична
общинска собственост, а именно: обособено
помещение с основна площ от 14,00 кв.м.
и спомагателна площ от 12,00 кв.м. от
административна сграда, находяща се в с.
Варненци, кв.17, парцел-ХVII, по плана на
селото от 1955 г., за извършване на здравни
услуги, за срок до 5 /пет/ години , при първоначална тръжна цена, съгласно “Тарифа” за
началния размер на месечните наеми и цени
на 1кв.м., в размер на 13,00 лв. /тринадесет
лв./ без ДДС.
2. Отдаването под наем да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от НРПУРОИ
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга и сключване на договора.
Гласували поименно: 15 съветници, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 691
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.17, ал.1,
ал.2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет
гр.Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под
наем на част от недвижим имот – публична
общинска собственост, а именно: обособено
помещение с основна площ от 23 кв.м. и
спомагателна площ от 19 кв.м. от общинска сграда, находящ се в с. Нова Черна,
ул.”Черно море”№1, кв. 13, УПИ /парцел/
I-ви, пл. № 113, по плана на селото от 1991
г. за извършване на здравни услуги, за срок
до 5 /пет/ години, при първоначална тръжна
цена, съгласно “Тарифа” за началния размер
на месечните наеми и цени на 1 кв.м., в размер на 21 лв. /двадесет и един лв./ без ДДС.
2. Отдаването под наем да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от НРПУРОИ
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга и сключване на договора.
Гласували поименно: 15 съветници, За –
15, Въздържали се – няма
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 692
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
във връзка с чл.17, ал.1, ал.2 от Наредбата
за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/
Общински съвет гр.Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под
наем на част от недвижим имот – публична
общинска собственост, а именно: недвижим
имот публична общинска собственост, находящ се в с. Нова Черна, ул.”Черно море”
№1, кв.13, УПИ/парцел/ I-ви, пл. № 113, по
плана на селото от 1991 г., представляващо
помещение с основна площ от 17,60 кв.м.
на I-ви етаж от двуетажна, административна
сграда със застроена площ от 128,00 кв.м.
с предназначение за извършване на здравни
услуги, за срок до 5 /пет/ години, при първоначална тръжна цена, съгласно “Тарифа” за
началния размер на месечните наеми и цени
на 1 кв.м., в размер на 10,56 лв. /десет лв. и
петдесет и шест ст./ без ДДС.
2. Отдаването под наем да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга и сключване на договора.
Гласували поименно: 15 съветници, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 693
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.8, ал.1 във връзка с чл.14, ал.2, ал.3 и ал.8
от ЗОС и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/, Общински
съвет гр.Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под
наем на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ самостоятелен
обект с площ от 25,82 кв.м. находящ се в гр.
Тутракан, на партерния етаж на жил.блок
Истър, кв. 57, УПИ-I по плана от 2006г., с
идентификатор №73496.501.3456.1.44, в
сграда №1 в поземлен имот с идентификатор № 73496.501.3456 по КК, одобрена със
Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г. на ИД на
АГКК, с последно изменение със Заповед
№ КД-14-19-161/11.05.2011 г. на Началник
на СГКК – Силистра, при граници и съседи:
север – външен зид, изток – самостоятелен
обект № 73496.501.3456.1.42, юг – самостоятелен обект № 73496.501.3456.1.45,

запад – вътрешен зид, с предназначение
за офис/търговски обект , за срок до 5 /пет/
години , при първоначална тръжна месечна,
наемна цена, съгласно „Тарифа за началния
размер на месечните наеми и цени на 1кв.м.,
при предоставяне на общински помещения,
терени и земи” в размер на 90,37 лв. /деветдесет лева и тридесет и седем ст./ без ДДС.
2. Отдаването под наем да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от НРПУРОИ.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга и сключване на договора.
Гласували поименно: 15 съветници, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 694
На основание чл. 21, ал 1, т.8 от ЗМСМА,
и чл.17, ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет
гр. Тутракан
I. Да се проведе публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на част
от недвижим имот- публична общинска
собственост, представляващ терен с площ
от 1,00 кв.м. в терен отреден за „Общински
пазар” до едноетажна масивна сграда
пред самостоятелен обект с кадастрален
№73496.501.2304.2, находящо се в гр. Тутракан, кв.88, поземлен имот с идентификатор
№73496.501.2304, целия с площ от 3377
кв.м. по реда на Глава V от НРПУРОИ за срок
до 5 /пет/ години.
II. Определя първоначална месечна цена,
съгласно „Тарифата за началния размер на
месечните наеми и цени за 1 кв. м.”, актуализирана с Решение №574 от 29.04.2010
г. на Общински съвет гр. Тутракан, в размер
на 25,00 лв. /двадесет и пет лева/ без ДДС.
III. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга и сключване на договора.
Гласували поименно: 15 съветници, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 695
На основание на чл.12, ал.3 от ЗДБ на РБ
за 2014 г. и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА:
1.УТВЪРЖДАВА - Актуализиран поименен
списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към 30 ноември 2014 г.
2. Възлага на кмета на Община Тутракан
да извърши необходимата актуализация
по бюджета за 2014 г., произлизащи от
актуализацията на поименния списък за
капиталовите разходи.
Виж приложение № 3 Поименен списък на
капиталовите разходи за 2014 г. по обекти,
функции и източници на финансиране
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 696
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/ и във връзка с
чл. 124, ал.2 от ЗПФ /Закон за публичните
финанси/, Общински съвет гр. Тутракан ОДОБРЯВА предложените от Кмета на Общината
промени по прихода и разхода на Бюджет
2014 г. и възлага на кмета да извърши със
Заповед необходимите промени по функции,
дейности и параграфи в бюджета на Общината за 2014 г. (Виж таблицата)

11 - 17.12.2014 г.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 697
Общински съвет гр. Тутракан, на основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 и във връзка с чл.61
от ЗМСМА одобрява текст на споразумение
за побратимяване, което следва да бъде
сключено между град Тутракан, Община
Тутракан и село Кирнодж, Област Калараш,
съгласно приложения текст, неразделна част
от решението.
В текста на споразумението да бъдат
вписани и имената на Председателите на
Общинските съвети.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 698
Общински съвет – Община Тутракан на
основание чл. 21, ал. 1, т.11 и т.13; чл. 22,
ал. 1 от ЗМСМА, и чл. 129, ал. 1 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/ във връзка
са чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ – одобрява
проект ”Подробен устройствен план /ПУП/
– Парцеларен план /ПП/ за елементите на
техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии по КВС на
с.Сяново, Община Тутракан – за прокарване
на път през поземлен имот /ПИ/ №012074 с
начин на трайно ползване: Стопански двор,
вид територия: Селско стопанство, категория V, Вид собственост: Общинска частна
собственост.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 699
На основание чл.21, ал.1,т.8 от
ЗМСМА,чл.8 ал.9 и чл.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл.4
ал.3, чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /
НРПУРОИ/, Общински съвет гр. Тутракан
1. ДОПЪЛВА Годишна програма за
управление и разпореждане с общинско
имущество за 2014 г. приета с решение
№ 452 по Протокол № 39/30.01.2014 г. на
Общински съвет гр. Тутракан в част III, буква
„Б” I за „Имоти, които Община Тутракан има
намерение да продаде, чрез публичен търг
или конкурс” за гр. Тутракан с ред 51 - продажба на незастроен урегулиран поземлен
имот с идентификатор № 73496.501.3046 с
площ от 2204 кв.м. по кадастрална карта на
гр. Тутракан.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижим имот–частна общинска собственост - представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор №
73496.501.3046 с площ от 2204 кв.м., кв.69,
ул.„Сливница”по кадастрална карта на гр.
Тутракан, съгласно АОС № 556/30.11.2009
г. и утвърждава първоначална тръжна
цена за имота в размер на 17630,00 лв. /
седемнадесет хиляди шестстотин и тридесет
лева/ без ДДС.
- Продажбата да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава
Пета от НРПУРОИ .
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
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11 - 17.12.2014 г.
от стр. 6
на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 700
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1,
т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
представляващ земеделска земя с начин на
трайно ползване „друга селищна територия”
имот № 050645 с площ от 0,475 дка, категория III /трета/, местност „Баир Сартъ” по
картата на възстановената собственост на
с. Нова Черна общ. Тутракан и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в
размер на 1 009,30 /хиляда и девет лв. и
тридесет ст./ лева съгласно данъчна оценка
от 05.11.2014 г.
- Продажбата да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава
Пета от НРПУРОИ .
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 701
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 35, ал.1 от
Закона за общинската собственост, чл.32,
ал.2 т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински

съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на Автомобил „УАЗ” 452 с рег. №СС30-17СС , рама
№ 057404, Двигател № 80409674, Мощност:
55kW,75к.с., Гориво-бензин, Свидетелство
за регистрация №001347233/06.04.2006 г.
и утвърждава първоначална тръжна цена
за автомобила в размер на 700,00 /седемстотин/ лева.
Продажбата да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на глава Пета
от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16,Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 702
На основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, променя собствеността
на част от поземлен имот, съгласно приложената „скица проект”, с идентификатор
№ 73496.10.66, находящ се в местност
„Фотула” в землището на гр. Тутракан - от
общинска публична в общинска частна
собственост. Същият да се обособи в 2 самостоятелни имота, съгласно приложената
„скица проект”.
Възлага на Кмета на Община Тутракан,
след влизане в сила на решенията на Общинския съвет да предприеме необходимите
действия по изпълнението им и провеждане
на последваща процедура за промяна начина
на трайно ползване на единия от новообразуваните имоти от „пасище” в „Депо за битови
отпадъци (сметище)”.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ 
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ

СМЯХ
Прибира се в къщи Пешо прегърнал своя най-близък приятел
Иван, а двамата пияни като мотики. Отваря жената на Пешо и
започва да им се кара:
- Пешо! Какво си направил? Пак сте пияни! Затова те наказвам
един месец без секс! И за теб, Иване се отнася!
- Ало,секс телефона ли е?
- (шепнешком) Даа.
- А защо шепнете?
- Защото съм в час...
Млада жена се оплаква на лекаря: – Докторе, имам полова слабост!
– Полова слабост? А какви симптоми Ви карат да мислите така?
– Ами, не мога да откажа на никого!

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621,Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 78/03.12.2014 год.

ȼɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɱɥ ɚɥ ɨɬ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɁɍɌɫɟɫɴɨɛɳɚɜɚɱɟɧɚɨɫɧɱɥɚɚɥ
ɢɱɥɚɥɬɨɬɁɍɌɟɢɡɪɚɛɨɬɟɧ
ɉɨɞɪɨɛɟɧ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧ ɩɥɚɧ  ɉɍɉ ± ɉɥɚɧ ɡɚ ɡɚɫɬɪɨɹɜɚɧɟɉɁɜɨɛɯɜɚɬɧɚɢɦɨɬʋɦɟɫɬɧɨɫɬ
´Ȼɚɲɚ´ Ɍɪɚɣɧɨ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɁɟɦɟɞɟɥɫɤɚɇɚɱɢɧɧɚɬɪɚɣɧɨɩɨɥɡɜɚɧɟɁɚɫɤɥɚɞɨɜɚɛɚɡɚɩɨ
ɄɄɢɄɊɧɚɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɢɦɨɬɢɡɜɴɧɝɪɚɧɢɰɢɬɟɧɚɭɪɛɚɧɢɡɢɪɚɧɚɬɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɧɚȾɪɚɝɨɦɢɪȺɧɝɟɥɨɜ
Ƚɚɧɟɜɫɴɝɥɚɫɧɨɧɨɬɚɤɬɫɜɯɪɟɝʋɚɤɬʋɬɏ,,
ɞʋɝɨɞɢɧɨɬɚɤɬɫɜɯɪɟɝʋɚɤɬʋ
ɬ,,,ɞʋɝɨɞ
ɉɍɉɉɁ ɨɩɪɟɞɟɥɹ ɪɟɠɢɦ ɧɚ ɡɚɫɬɪɨɹɜɚɧɟ ɡɚ ɡɨɧɚ ɉɩ 
ɩɪɟɞɢɦɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɚɡɨɧɚɁɚɩɚɡɜɚɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɢɬɟ
ɫɟɥɫɤɨɫɬɨɩɚɧɫɤɚɫɝɪɚɞɚɢɚɜɬɨɤɚɧɬɚɪɜɢɦɨɬɚɉɪɟɞɜɢɠɞɚ
ɫɟɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚ
ɋɟɥɫɤɨɫɬɨɩɚɧɫɤɚɫɝɪɚɞɚ±Äɋɤɥɚɞɡɚɢɧɜɟɧɬɚɪ´
ɀɢɥɢɳɧɚɫɝɪɚɞɚɡɚɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɋɟɥɫɤɨɫɬɨɩɚɧɫɤɚɫɝɪɚɞɚɫɤɥɚɞɡɚɢɧɜɟɧɬɚɪɟɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢɧɚɦɨɬɢɡɬɨɱɧɚɬɚɝɪɚɧɢɰɚɫɢɦɨɬ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɬɟ ɡɚ ɡɚɫɬɪɨɹɜɚɧɟ ɫɚ ɩɨɫɨɱɟɧɢ ɜ ɦɚɬɪɢɰɚ
ɢ ɬɚɛɥɢɰɚ ɤɴɦ ɝɪɚɮɢɱɧɚɬɚ ɱɚɫɬ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɚ Ⱦɨɫɬɴɩɴɬ ɟ
ɨɫɢɝɭɪɟɧɨɬɩɨɥɫɤɢɩɴɬɨɬɫɟɜɟɪɧɚɬɚɫɬɪɚɧɚɧɚɢɦɨɬɚɢɨɬ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɩɴɬɨɬɸɠɧɚɬɚɫɬɪɚɧɚɧɚɢɦɨɬɚ
Ʉɴɦɩɪɨɟɤɬɚɟɩɪɢɥɨɠɟɧɨɟɉɢɫɦɨɫɢɡɯʋ
ɝɨɞ ɧɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ ɩɨ ɨɤɨɥɧɚ ɫɪɟɞɚ ɢ ɜɨɞɢ
ɊɂɈɋȼɊɭɫɟ
Ʉɴɦɩɪɨɟɤɬɚɫɚɩɪɢɥɨɠɟɧɢɱɚɫɬɢ´Ƚɟɨɞɟɡɢɹ´Äɋɯɟɦɚɟɥ
ɡɚɯɪɚɧɜɚɧɟ´ÄɂɞɟɣɧɢȼɢɄɫɯɟɦɢ´
ɉɥɚɧɨɜɟɬɟ ɢ ɩɪɢɞɪɭɠɚɜɚɳɚɬɚ ɝɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɫɚ
ɢɡɥɨɠɟɧɢ ɜ ɫɝɪɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɭɥ´Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɫɬɚɹʋɟɬ,,
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɢɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɁɍɌɡɚɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚɧɢɬɟɥɢɰɚɦɨɝɚɬɞɚ
ɧɚɩɪɚɜɹɬɩɢɫɦɟɧɢɜɴɡɪɚɠɟɧɢɹɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɢɢɫɤɚɧɢɹɩɨ
ɩɪɨɟɤɬɚɞɨɨɛɳɢɧɫɤɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɜɞɧɟɜɟɧɫɪɨɤɨɬ
ɫɴɨɛɳɟɧɢɟɬɨɩɨɱɥɚɥɨɬɁɍɌ
ɄɦɟɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȾɪȾɢɦɢɬɴɪɋɌȿɎȺɇɈȼ

Механа "МЕЛАНИ"
Организира семейни тържества, приятелски
срещи, забавни партита в приятна обстановка,
с отлична кухня и обслужване!
Предварителни заявки - на място:
гр. Тутракан, ул. "Гео Милев" №10 и
на тел.: 0899 301 529, 0882 244 386

Механа "МЕЛАНИ"

Връща се мъж от командировка, отваря гардероба, вади оттам
любовника и му вика:
- Колко пъти да ти повтарям, няма я тук, разведох се!

Момченце пита баща си:
- Тате, ако те нападне тигър, какво ще правиш?
- Ще го разкъсам на части.
- А, ако те нападне лъв?
- Ще го прогоня с ритници.
Момченцето замислено: - И кво излиза, че само от мама те е шубе.
Приближи се един студент - строен и напет... ракии.
Отива жена в бюрото по труда да кандидатства за работа като учителка. Служителят я пита: - Какво сте завършила?
Тя: - ПУИ!
Служителят: - Моляяя???
Тя: - Пловдивски учителски институт.
Служителят: - Добре, че не сте завършила в Хасково.
Син пита баща си: - А как разговарят змиите?
Бащата поглежда тъщата: - Защо мълчиш? Детето се интересува!
- Винаги спориш с мен!
- Не е вярно!
- Скъпи, кажи ми нещо романтично.
- Зъбите ти имат цвят на есен...

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”, "Спешна медицинска помощ - Тутракан"
60 617 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан

СУДОКУ

Срещат се две блондинки. Едната оглежда изпитателно другата
и учудено възкликва:
- Ама, муцка, много щастлива изглеждаш! Какво се е случило?
- Как да ти кажа, муцка.... Миналия понеделник някой звънна на
вратата. Отварям аз, а там стои един готин пич и ме пита: "Мъжът
ти вкъщи ли е?" Отговарям му аз, че го няма, а той ме взема на
ръце, занася ме в спалнята и два часа прави секс с мене. Във
вторник, пак звъни някой, отварям - същият пич. Пак ме пита:
"Мъжът ти вкъщи ли е?" и когато му казвам, че го няма, пак ме
взима на ръце, носи ме в спалнята и три часа прави секс с мене.
Вчера, пак същото... звъни се, отварям - пак същият пич: "Мъжът
ти в къщи ли е?" "Няма го!". Пак ме взима на ръце, пак ме носи в
спалнята и прави четири часа секс с мене...
- Муцка, ама това е върхът....
- Абе, върхът е, обаче оттогава ме мъчи един въпрос.
- Какъв, бе?
- К’во толкова иска тоя от мъжа ми...

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 62а от Закона за водите и постъпило в ИАППД
заявление № ВО-6/22.10.2014 г. от „ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ”
АД, гр. Русе, ЕИК 117 000 924, откривам процедура за издаване на
разрешително за ползване на воден обект в участъка km 429.800 до
km 428.200, със заявител „ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ” АД, гр. Русе
със седалище и адрес на управление гр. Русе, Източна промишлена
зона, 7003, при следните параметри и условия на разрешителното:
- ЦЕЛ НА ПОЛЗВАНЕТО: изземване на наносни отложения от река
Дунав с плаващи средства в участъка от km 429.800 до km 428.200
до 230 хил. m3 / годишно
- ВОДНО ТЯЛО: BG1DU000R001 (р. Дунав).
- КОРАБИ ЗА ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НАНОСНИТЕ ОТЛОЖЕНИЯ:
Многокофова дълбачка, моторен кораб и несамоходни баржи, собственост на възложителя
- МЯСТО НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ:
Географски координати (в координатна система WGS_84-BL):

ПЛОЩ ЗА ПОЛЗВАНЕ: 419.8 ДКА
- МЕСТНОСТ (АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРИТОРИАЛНА ЕДИНИЦА ЕКАТТЕ):
Гр. Тутракан, Община Тутракан, област Силистра, ЕКАТТЕ 73496
- ПРОЕКТНИ ПАРАМЕТРИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:
От km 429.800 до km 428.200 – в границите на горепосочените
географски координати.
- УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО БИ МОГЛО ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ПРАВОТО
НА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ:
Да не допуска замърсяване на реката и околните терени с нефтопродукти; да се изгради трайна опорна и работна геодезична
мрежа в ползвания участък като схема на мрежата с основен репер
и подробни точки да се представи в Басейнова дирекция и ИАППД;
да спазва технологията на изземването на наносни отложения чрез
плаващи средства, да добива и транспортира наносни отложения с
кораби, притежаващи документ за техническа годност, удостоверено
от ИАМА; да транспортира добитите наносни отложения от мястото
на ползване до разтоварен пункт; да не се депонира материал в
границите на водния обект; да не се допуска образуването на дънни
ями; дейностите по изземването да бъдат съобразени с местоположението на съоръженията за възстановяване на брега на р. Дунав; да
се представи в Басейнова дирекция и ИАППД годишен доклад, съдържащ геодезически измервания и справка за обема на иззетите през
отчетната година наносни отложения, заверен от правоспособно лице
с квалификация магистър-инженер по съответната специалност –
ежегодно, към датата на крайния срок на действие на разрешителното.
В съответствие с чл. 64 от Закона за водите в 14 дневен срок от поставянето на съобщението, заинтересованите лица могат да възразят
срещу издаването на разрешителното, предложат условия, при които
да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или
обществени интереси.
Възраженията и предложенията се представят в Изпълнителна
агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав”, гр. Русе 7000, ул.
„Славянска” № 6.
Инж. Павлин Цонев
Изпълнителен директор на ИАППД

Малки обяви
ПРОДАВАМ къща на един етаж с двор от 2,800 дка в
село Пожарево. За контакти: 0877 296 293

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

Семена, цветя, торф, препарати, торове,
техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Танцово училище "Тутракан"
посрещна Дядо Коледа

Воля за дух и живот
Анастасия ЯКОВА
ози надпис красеше обстановката на 7 декември
т.г. в необичайния мъглив
ден, който допринесе за настроението и топлотата на срещата.
Тогава членовете на Общинския

Т

11 - 17.12.2014 г.

Петрова, Ангелина, Димитричка и
разбира се Елена Ангелова. Васка
Николова прочете стихотворение
посветено на празника, съчинено
в момента на събитието.
Приятна изненада за всички бе
кулинарната изложба от произво-

ɇɚɩɪɚɡɧɢɤɚɧɚ
ɋɂȻɌɭɬɪɚɤɚɧ

инвалидите-Тутракан посетиха
лудогорския град. Там те участваха в областната среща, с която
бе отбелязан 25-годишен юбилей
от създаването на СИБ.
Посрещането бе много радушно
от председателя на Общинската
организация на СИБ-Разград

друга. След поздравленията и
приветствията, част от „Капанският ансамбъл” зарадва с народни
песни и музика присъстващите.
ɨɥɹɦ ɩɪɚɡɧɢɱɟɧ ɫɩɟɤВсички получиха стикери, карɬɚɤɴɥ ɩɨɞɧɟɫɨɯɚ ɩɪɟɞ
тички и календарчета за юбилея.
ɥɸɛɨɩɢɬɧɚɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚ
Музикалната програма бе пре- ɦɨɦɢɱɟɬɚɬɚ ɢ ɦɨɦɱɟɬɚɬɚ ɨɬ
късната от гостуването на Дядо Ɍɚɧɰɨɜɨ ɭɱɢɥɢɳɟ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɧɚɞɟɤɟɦɜɪɢ
ɉɪɟɡɨɬɢɜɚɳɚɬɚɫɢɝɨɞɢɧɚ
ɦɥɚɞɢɬɟɬɚɧɰɶɨɪɢɜɴɡɩɢɬɚɧɢɰɢɧɚɌɨɬɤɚɢɅɚɡɚɪɅɚɡɚɪɨɜɢ ɫɩɟɱɟɥɢɯɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɦɟɞɚɥɢɢɧɚɝɪɚɞɢɨɬɪɚɡɥɢɱɧɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɤɨɧɤɭɪɫɢɡɚɤɨɢɬɨɩɨɥɭɱɢɯɚɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹɨɬ
ɫɜɨɢɬɟɬɪɟɧɶɨɪɢ
ɅɚɬɢɧɨɪɢɬɦɢɢɪɨɤɢɡɩɴɥɧɢɯɚɡɚɥɚɬɚɧɚɛɢɜɲɚɬɚɌɟɪɦɚ
ɤɴɞɟɬɨ ɜ ɤɪɚɹ ɧɚ ɤɨɧɰɟɪɬɚ
ɩɪɢɫɬɢɝɧɚ Ⱦɹɞɨ Ʉɨɥɟɝɚ ɫ ɬɪɢ
ɱɭɜɚɥɚ ɩɴɥɧɢ ɫ ɩɨɞɚɪɴɰɢ ɡɚ
ɬɚɧɰɶɨɪɢɬɟɚɢɫɤɪɢɬɟɧɚɜɤɭɫɧɚɬɚɬɨɪɬɚɞɨɩɴɥɧɢɯɚɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɬɨɢɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɬɨɨɬ
ɆɨɦɟɧɬɨɬɝɨɫɬɭɜɚɧɟɬɨɜɊɚɡɝɪɚɞ
“ТГ”
ɩɪɚɡɧɢɱɧɚɬɚɫɪɟɳɚ

Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɨɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɧɚ
ɩɪɚɡɧɢɤɚɧɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟ

съюз на инвалидите в Тутракан
отбелязаха празника си, който бе
на 3 декември – Международният
ден на хората с увреждания.
Председателят на СИБ–Тутракан Диян Дяков прочете Поздравителен адрес от кмета д-р Димитър Стефанов. Общината осигури
и 300 лв. за лакомства и плодове
за 80 инвалиди в града и селата,
които са в по-тежко състояние.
В своят поздрав към всички
присъстващи Елена Ангелова
подчерта, че хората с увреждания имат воля и дух, за да се
чувстват пълноценни граждани
на България.
Настроението на празника на
тутраканци се поддържаше с
музика, песни и танци. С поздрав
от песни се включиха Теменужка

ди на членовете на Клуба. Елена
Ангелова участва със солена торта
и кекс. Теменужка Янкова освен с
песни изненада и с красива торта
с надпис „Честит празник", Васка
Николова бе забъркала вкусна мамалига със сирене, Радка
Неделчева и Надя Торлакова се
представиха с красиви погачи,
Жана Мирчева, Димитричка и
Диян Дяков – с баници. Не липсваха и други сладки донесени от
членове на Клуба, а алкохолните
напитки бяха осигурени от Георги
Василев.
Тържеството продължи с хора
и танци.
***
По покана на Областното ръководство на СИБ - Разград, на
3 декември, група от Клуба на

Иванка Петкова.
Въпреки проблемите си със
здравето, духът и волята живеят у
хората с увреждания. Председателя на СИБ – Тутракан Диян Дяков
поднесе подарък и Поздравителен
адрес за домакините.
Изненадите следваха една след

Г

Коледа и Снежанка. Те раздадоха
Поздравителни адреси на активистите, а на всички в залата
- подаръци на децата и по едно
оригинално направено цвете от
членовете на Клуба.
Теменужка Янкова от Тутракан
поздрави с песни домакините.

Разкажи за културата на Тутракан
езултатите от конкурса за
компютърна презентация и
видеоклип на тема „Разкажи
за културата на Тутракан”, който
беше обявен през месец април от
НЧ "Н.Й.Вапцаров" вече са ясни.
Церемонията по награждаването се
проведе на 9 декември.
"В читалището са получени общо
23 презентации и видеоклипа, подготвени от 30 участника, които бяха
разделени в три възрастови групи",
информира секретарят на тутраканското читалище Светлана Петкова.
Презентациите и видеоклиповете
бяха оценени от жури, в чийто състав
влизаха Даниела Иванова – уредник
в Историческия музей, Румен Симеонов – компютърен специалист
и Светлана Петкова. Всеки член на
журито независимо и в различно
време е разгледал и направил своите предложения за класиране на
участниците. По-късно резултатите
са обобщени, за да се оформи и
крайното класиране.
В първа възрастова група (5-8
клас) първи са Васил Радославов
и Добромир Стоянов, 5а клас, СОУ
„Й.Йовков” с презентацията „Бленика”, следвани от Ивелина Йорданова

Р

от 5б клас, СОУ „Хр. Ботев” - „Военна
гробница Тутракан” и Велислава
Димова, 5б клас, СОУ ”Й.Йовков” „Етнографски музей”. Третото място
заеха Дарина Димитрова и Андрея
Лазарова от 5а клас, СОУ ”Й.Йовков”
- „Тутракан между минало и бъдеще” и Диляра Рашидова от същия
клас с презентацията „История за
Тутракан”.
Във втора възрастова група (9-12)
клас на първо място е презентацията „Танцова формация Дунавска

младост” на Моника Данчева от 10а
клас, СОУ „Хр. Ботев". На второ място
са Ралица Акпунарлиева от 9б клас,
СОУ „Й.Йовков” - „ Църквата Св.
Николай” и Ива-Мария Маринова от
11 клас, СОУ „Хр. Ботев” - „Символите на моето родно място”. Трети
са Дилян Дяков от 10 б клас, СОУ
„Й.Йовков” - „Печатното дело в Тутракан” и Станислав Цветанов от 10 б
клас, СОУ „Й.Йовков” - „Храмовете в
тутраканско”.
В групата на възрастните участни-

кът е би само един - библиотекарят
на НЧ”В.Йорданов 1942”, с. Нова
Черна - Радка Стефанова, която е
представила презентацията „Краезнание”.
Отличените участници бяха наградени с Грамота, безжични компютърни мишки, слушалки и флаш памет.
Диплом за участие получиха всички останали участници. Презентациите и видеоклиповете ще бъдат
качени в сайта и на страницата на
“ТГ”
Читалището във Фейсбук.

Честит рожден ден
и да почерпят:

11 декември - Лилия КАЛЧЕВА, Фелдшер, СОУ "Христо
Ботев", Тутракан
11 декември - Али НЕДЖИБ, Огняр, Община Главиница
12 декември - Стефка ПРОДАНОВА, ТФ "Дунавска
младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
12 декември - Мирела ИЛИЕВА, ДТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
13 декември - Дияна ЦВЯТКОВА, Учител, СОУ "Йордан
Йовков", Тутракан

15 декември - инж.Татяна ЙОРДАНОВА, Зам.-директор
на ДГС-Тутракан
16 декември - Дарина МИЛАНОВА, ВГ "Северини", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
14 декември - Ден на ветеринаромедицинските

специалисти
17 декември - Св. Даниил Стълпник - Честито на
Данаил, Даниел и Даниела

иколинка е едно скромно
и рано пораснало 26-годишно момиче, родено в
Тутракан.
Тя е родена с един бъбрек, който
постепенно също спира да функционира и от 12 години Николинка ходи
на хемодиализа три пъти седмично.
Скоро в живота на Николинка

Н

се появява и последният шанс за
нея – кръстосана трансплантация
в Турция, откъдето след направени
изследвания семейството има вече
има и конкретна оферта. За съжаление сумата, която им искат - 40
хил.лв.е все още непосилна за тях.
На Коледа стават чудеса! Да
помогнем!

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
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ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
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